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Budsjett 2019 – justering av satser i finansieringsmodell 
Bakgrunn 
Nåværende lokal fordelingsmodell ble innført i 2009 med virkning fra 2010. Mange av satsene i 
modellen har ikke vært justert siden innføringen. Den generelle prisvekst i perioden har vært på 
17%.  
 
De siste årene har det også skjedd en endring i resultatfordeling på fakultetet; mens det tidligere 
har vært en positiv trend for fakultetsnivået er det nå snudd til økende underskudd på 
fakultetsnivået. Den økonomiske situasjon for fakultetet samlet er også endret, fra mange år med 
akkumulering av ubrukte midler til store underskudd de to siste år. 
  
I perioden etter modellen ble innført har fakultetet fått et økt finansieringsbehov som følge av flere 
vitenskapelige stillinger. En kilde for finansiering er omfordeling av akkumulerte overskudd fra 
institutter. Enkelte av instituttene har hatt store akkumulerte midler som delvis er omfordelt, men 
omfordelingen har vært mindre enn behovet og vil trolig avta de kommende år. 
 
Alt dette gjør at det er nødvendig å ta i bruk mekanismene for internfordeling i lokal modell. 
 
Hovedproblemstillinger 
Hovedproblemstillingene beskrives i vedlagt notat. Satsene som beskrives kan deles inn i 3 
kategorier: 

 Satser som foreslås endret som følge av endringer i UiOs modell 
o EU mindre prosjekter 
o Omfordeling av overheadmidler 

 Satser som gjelder særskilte interne forlodds-tildelinger ved jur.fak: 
o Uavhengighetsmidler til SERI og EU-rett 
o Internasjonale MA-studier 

 Satser som videreføres på samme nivå: 
o Lønns- og prisjustering 
o Resultatmidler for doktorgrader og publisering 
o SFF stimuleringsmidler 

 
Videre fremdrift 
Justerte satser innarbeides i brev om inntektsrammer og budsjettprosess 2019, som sendes til 
instituttene ved utgangen av uke 34. 
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Forslag til vedtak: 
Endringer som følge av endringer i UiOs modell: 
Sats for tildeling av insentivmidler til mindre EU prosjekter justeres fra 0,98 kr til 0,50 kr pr krone 
i EU-tildeling. 
Satser for omfordeling av overheadmidler økes fra 56 000 til 72 000 kr pr forsknings årsverk, og 
fra 50 000 til 66 000 kr pr administrative årsverk. 
 
Endringer i særskilte forlodds-tildelinger: 
Tildeling av uavhengighetsmidler til SERI og EU-rett tas ut av modellen.  
Tildeling av midler til studentaktiviteter på internasjonale MA-studier tas ut av modellen. 
Samlede midler på 470 000 kr årlig fra disse postene trekkes ut av fordelingsmodellen og 
disponeres til saldering av budsjettet. 
 
Videreføring: 
Øvrige satser i modellen foreslås videreført etter samme prinsipp/nivå som tidligere 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

Notat – «Budsjett 2019 - satser internfordeling» 
Intern fordelingsmodell JUS: 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/jus/
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